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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל )ַשָבת ק"כ.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ָוואס ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַמְצִליַח ָנאר דּוְרְך ֶדעם 
ָוואס ֶער ָהאט קֹוֶדם ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל. 
דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט אּון ֶעס 
ִאיז ִאים ִניְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער ִאיז 

ּוְנג, ַדְוָקא דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ַזיין אּוְנֶטעְרֶנעמ
דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ַמְצִליַח, ַווייל ַאזֹוי ֶלעְרְנט 
ֶער ִזיְך אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ָוואס ֶער ָזאל 

ַווייֶטער. ֶדער  אּוןָיא טּון פּון ֶיעְצט 
דּוְרְכַפאל ְבֶרעְנְגט ִאים ָגאר צּו ַזיין ַהְצָלָחה. 

ין ָאָדם "א  מ"ג.( )ִגיִטין ִדי ְגָמָרא ָזאְגט אֹויְך 
ן ִנְכָשל  י ּתֹוָרה ֶאָלא ִאם כ  ד ַעל ִדְבר  עֹומ 

ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ִאין  -ָבֶהם" 
ֶלעְרֶנען, ָנאר ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 
ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, אּון ָדאס ָהאט ִאים 
ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶמער 

 ְנֶגען.ָאְנְשְטֶרע
ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ְבַגְשִמיּות. ֶדער 
ְסָטאֶלער ֶוועט ִזיְך קֹוֶדם ִפיל ָמאל גּוט 
ייֶדער  צּוַהאְקן ִדי ֶהעְנט פּוֶנעם ַהאֶמער, א 

ֶדעְרֶלעְרֶנען ִדי ַאְרֶבעט. ִווי  ֶער ֶוועט ִזיְך גּוט
ַלאְנג ֶעֶלעְקָטאִריָשאן ֶוועט ִזיְך גּוט 

ַזיין ַפאְך, ֶוועט ֶער אֹויְפ'ן ֶוועג  אֹויְסֶלעְרֶנען
ַשאְקס. אּון -ָנאְך ַכאְפן ְשַטאְרֶקע ֶעֶלעְקְטִריק

אֹויב ֶוועְלן ז יי ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן פּון ז ייֶער 
דּוְרְכַפאל אּון הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, ֶוועְלן ז יי 
ייְנָמאל ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין. אֹויב  ִזיֶכער ק 

ֶוועְלן ז יי נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ַאְלס ַא  ָאֶבער
ַדאְרף ִזיְך  ֶמעןֶלעְקִצֶיע צּו ִוויְסן פּון ָוואס 

ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ֶוועט ָדאס ַזיין ֶדער סֹוד פּון 
 ַהְצָלָחה. ייֶערז  

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְברּוֲחִניּות. ֶווען ַא 

ְִוויס ְ טּון ס  ,ְָזאל 
ְִדְ ֵריי ְד  ִפילֹוי ְתת 

ְ

ְָדא ְִאיס ְָוואז ְַהאלְ ס ְִאיְַאְט ְִאיד הְַמֲחנְ ן
ָראְֵ על,ְִיש  ְןְמ  הְָרְֵזייעְ ףְַדאר  יְִדְןְִאיןְַזיירְִנז 
ֵרי ְד  ִפילֹוי ְת  עטְִהיסְָדאת, ׁשםְד  ט  ענ  ןְפּוְמ 
ע ט ְםְַאל  עכ  ל  ְ.ןְח(ִסימְָקְב',ְֵחלְ "ןְמֹוֲהַרְיְִלּקּוטְֵ)סְׁש 

עט,ְָזאגְ ְׁש"מֹוֲהָרא וענ  יְָטְִמיןְַדאו  זְִאיןְִמנ 
סּוגְָ ְמ  ְַפאל ָנסְָר ְַפר  עה; ְק  ְַזיין ׁשְַן ְפ  זְאְַט,
ע ְמ  ֵטיין ְׁש  ְאֹויט ִרְף ְפ  עי, ְמ  וענְ ן ְַדאו  ְ-ט
וע ְו  עט ְמ  ְָהאבְ ן ָנסְָן ְַפר  ְאּוה, ְאְַן עז ןְמ 

ָלאפְ  ְׁש  ְַאַרייט ְִאין ְָטאן ְַאַרייג ְִווְ-ן עי ןְק 
ע ָנסְָןְָהאבְ ןְמ  יְִדְזְאְַת,ְַביְִםְָׁשלֹוְאֹויְךה?ְַפר 

עְַווייב ְז  עט ְד  ְַמאם ָלאפְ ן ְׁש  ְִביזְ ן גְָטא'ן
עסְָוואְנּון,ְַאַריי עןְק  ט ְןְמ  ַוואר  ר  ְן...ע 

ְךהְֱאמּונְְֲָעָצתֹו) ְ"ב(תשפְל 
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אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַזיין ֲעבֹוַדת ה', ִאיד ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן 

ַדאן ָטאר ֶער ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא דּוְרְכַפאל. ָנאר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל 
ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶמער ִניְשט ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון ַפאר ְשֶפע ֶטער, אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן ֶדעם א 

 ַפאִסיְרן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין אּון ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרִליֶכער ִאיד.
יין ַהאְלְטן ֶדער ְפָראְבֶלעם הֹויְבט ִזיְך ָנאר ָאן ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא  וייְטן. ֶמען ַהאְלט ִאין א  ְצו 

וייֶטער ֶוועט ָזאְגן צּו ִמיר. אּון ַדאן, ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְשְטרֹויְכלּוְנג, ֶוועְרט ֶמען  ָקאפ ָוואס ֶדער ְצו 
ויי, ֶיעְצט ֶוועט ֶיעֶדער ֶזען ַאז ִאיְך ִבין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט" . ַא ְגַלייְך צּוְקַלאְפט "אֹוי ו 

יין אּון ִוויְסן ַאז ִדי  ַפאְרְשֶטעְנְדִליֶכער ֶמעְנְטש ֶוועט ָאֶבער ִניְשט קּוְקן ֶדערֹויף. ֶער ֶוועט ַפאְרְשט 
ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע קּוְקן ָאֶדער ְקרּוֶמען אֹויף ִאים, ֶוועְלן ִאים ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן. אּון אֹויב ִוויל ֶער 

אְרף ֶער ִזיְך ִניְשט צּוְקַראְצן פּון ָוואס ַאְנֶדעֶרע ְטַראְכְטן אּון ָזאְגן אֹויף ִאים. ָנאר נּוְצן ַמְצִליַח ַזיין דַ 
ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אֹויף ִזיְך ֶבעֶסער אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג יין ַווייֶטער ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִביז ֶער ֶוועט 

 .סֹוף ָכל סֹוף  ַמְצִליַח ַזיין
ייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיטְ  י ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט'( 'ן ַּתם ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרצ  ַאז ֶדער ָחָכם )ִספּור 

ֶטעְנִדיג צּוִריק ֶגעקּוְקט צּו ֶזען ֶטעְנִדיג ֶגעקּוְקט ָוואס ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ָהאט ְש ָהאט שְ 
ִניְשט פּון ִאים, אּון ָכאְטש ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז ייֶער ְקלּוג, ִאיז ֶער צּום סֹוף אֹויב ֶמען ַלאְכט 

ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ִטיֶפע ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע. ִוויֶדער ֶדער ַּתם ִאיז ַטאֶקע ִניְשט ֶגעֶווען ַאזֹוי ְקלּוג, ֶער 
ייִליְך אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט ֶגעקּוְקט ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ִדי ַמְעָלה ַאז ֶער ִאיז ֶגעוֶ  וען ז ייֶער ְפר 

ָוואס ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ֶיעֶנעם? ָדאס ִאיז 
עֶנעם?", אּון דּוְרְך ֶדעם ָהאט ַזיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף יֶ 

ֶער ַטאֶקע ָגאר ְשַטאְרק ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ִמיִניְסֶטער ִאיֶבער ַאֶלע 
 ִמיִניְסָטאְרן.

יְך, אּון ֶער ְשִפיְרט ַאז ֶער ִמיר ֶזעֶען ְבַגְשִמיּות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראפ אּון צּוְקַלאְפט זִ 
וייְטן ָוואס ָזאל ִאים  יין אֹויְפְשֶטעְלן, ַדאן ֶוועט ֶער זּוְכן אּון ֶבעְטן ִהיְלף פּון ַא ְצו  ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

 ֶגעְבן ַא ַהאְנט אּון ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן.
יין אֹויְפהֹויְבן, ֶער ֶזעט ַאז ֶער ְברּוֲחִניּות ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך. וֶ  וען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

ַפאְלט אּון ַפאְלט, ַדאְרף ֶער ג יין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים ֶקעֶנען ֶגעְבן ַא ַהאְנט ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען 
יין אֹויף ִדי ִפיס.  ְשט 
ֶדער  יז ְמקּוָשר צּו ַא ַצִדיק, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט ַאָראְפַפאְלן.ַאז ֶווען ַא ִאיד אִ  ֶדער ֶרִבי ָזאְגט

ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן אּון ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו 
ב, אּון ָדאס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִאין ֶיעְדן ַמצָ 

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל ְטֶרעְפן ֶדעם  ייְנָמאל. ֶמען ַדאְרף ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם א  ָזאל ִניְשט ַפאְלן ק 
ין צּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען ִריְכִטיְגן ַצִדיק ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, אּון ִניְשט ִזיְך ָלאְזן ַנאְרן אּון ג י

 ִניְשט ֶהעְלְפן.ָגאְר 
ייְלט ַא ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זּוְכן ֶדעם ִריְכִטיְגן  מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרצ 

ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִזיְך  ֶעְרִליְכן ִאיד ָוואס ֶקען ִאים ַטאֶקע ֶהעְלְפן. ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו
ירֹות אּון ֶער זּוְכט ַא  אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶער ִאיז ַלייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר ַהאְרֶבע ֲעב 

 ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָדאס ַפאֶרעְכְטן אּון ְּתשּוָבה טּון.ַארֹויס, ֶוועג 
ְשֶווער, אּון  ט אּון ִאים ְקָלאר ֶגעְשֶטעְלט ַאז ַזיין ְּתשּוָבה ִאיז ָגארַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְר 

ָצה'ט ַאז ֶער ָזאל  ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָנאר ֶער ָוואְלט ִאים ֶגע'ע 
ייִליְגן "ַחזֹון ִאיש", ָנאר ֶער ֶוועט ִאים קֶ  עֶנען ֶהעְלְפן. ֶדער ִאיד ִאיז ֶדעְרִציֶטעְרט ַאִריֶבעְרג יין צּום ה 

ייְסן, ַווייל ָדאס  ָצה, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶרִבי'ן ַאז ָנאר ָדאס ָזאל ֶער ִניְשט ה  ֶגעָוואְרן פּון ִדי ע 
ייֶער ְשֶווער ָאְנֶגעקּוֶמען, ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ִאיז ִאים אֹויְך ז  

ֶער ָהאט ָדאס ֶגעטּון ַמָמש ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִדי כֹוחֹות צּו ג יין צּום ַחזֹון ִאיש 
ָצה  ַפאר צּו ֶבעְטן ַא ְּתשּוָבה. ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ָאֶבער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ַאְנֶדעֶרע ע 

יָרה ָהאט ֶדער ִאיד ִמיט ַא צּוְבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ֶגעמּוְזט ַמְסִכים ַזיין צּו ֶדעם, אּון ֶער  ית ְבר  ִאים. ְבל 
ייְלן ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים  ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ֶרִבי'ן ַאז ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ֶדעְרצ 

 ֶגעָזאְגט.
ַחד אּון ִאיד ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ַחזֹון ִאיש ִאיז ַארֹויְפֶגעַפאְלן אֹויף ִאים ַאַזא פַ  ֶווען ֶדער

ֶגעֶקעְנט ֲאִפילּו ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ְטַראְכְטן ִניְשט ֶער ָהאט  ַאזְשֶרעק, 
ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִביז ֶיעְצט אּון ֶער ַאז ֶער ג ייט שֹוין ְּתשּוָבה טּון, 

ייִליְגן ַחזֹון ִאיש,  ֶוועט שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ֶגעְשַטאֶנען אּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ה 
 ט.ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְר 

ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעְשַטאְרְקט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל פּון ַהייְנט ָאן ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו ִפיְרן 
 ָנאר ֶעְרִליְך אּון ג יין ָנאר אֹויף גּוֶטע ֶוועְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִמְשֶנה ְברּוָרה".

ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ִווי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש  ֶדער ִאיד
ייִליְגן ַחזֹון  ִאיְנַגאְנְצן. ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִאים ֶגעַדאְנְקט ַפאְר'ן ִשיְקן צּום ה 

יי ְלט ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ִאיש, ֶער ָהאט ִאים ֶדעְרצ 
ְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִמיטְ  'ן ִמְשֶנה ְברּוָרה, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך שֻׁ

יין ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶגעָוואְרן ַאן ַמְקִפיד צּו ַזיין אֹויף ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶעס ְמַקי ים צּו זַ 
 ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִדי ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ַא ֶמעְנְטש ג ייט דּוְרְך, ַדאְרף ָנאר ֶגענּוְצט ַפאְר'ן ְצֶוועק ִזיְך 
צּו ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ַאֶלעס אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג יין ַווייֶטער, אּון ִניְשט אֹויף ַפאְרֶקעְרט ח"ו, 

יין ַבאַווייְזן, ַדאן ַדאְרף ֶמען זּוְכן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ֶמען אֹויְפֶגעְבן. אּון אֹויב ֶקען  ָדאס ִניְשט ַאל 
ַאזֹוי ִפיְרן ֶוועט  ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון. ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך

 ֶער ִזיֶכער ְשַטאְרק ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
ֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך ַצִדיק( ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְנִפיָלה, ְוח   )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח 
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 א פרייליכער שבת
ווי אזוי מאכט מען א פרייליכע שבת פאר די 

גאנצע פאמיליע, יעדער זאל שפירן דעם 
 שבת נועם הנשמות מיט געשמאק

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1 ,  8 ,  1 ,  15  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ו בנציון יאקאבאוויטשמו"ה 
 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

 

 !זייט מתפלל
  פייגלא בןיצחק פאר ר' 

 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, ניגונים, 

דעליווערט  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
 צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים און מיר וועלן פרובירן

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

אנשי שלומינו רופן זיך אן ווארעם צום "המזכים" 
 ן קרן הדפסה'קאמפיין לטובת דעם נייעם בנין פאר

מקייט די עסקנים פון קרן הדפסה וואס זענען עוסק עאנשי שלומינו נעמען אויף מיט גרויס וואר
ט פארשפרייט אויף די גאנצע נעכט מיט דרוקן די הייליגע קונטרסים און ספרים, וואס ווערטעג און 

 געביידעקויפן א פרישע צונס אריינגעשפרינגען אינעם טייערן פראיעקט אפוועלט, און זענען לעצט
דרוקעריי, וואס וועט ערמעגליכן ארויפצוברענגען דעם הדפסה מיט נאך עטליכע שטאפלען  די פאר
יפצו, און אזוי ארום קענען נאכקומען דעם גרויסן פארלאנג פון די מפיצים וועלכע לאזן נישט ארו

נאך, און בעטן און פארלאנגען נאך און נאך קונטרסים, גליונות און ספרים, צו פארפלייצן און 
 פארשפרייטן איבעראל אויף דער גאנצער וועלט וואו נאר עס געפונען זיך אידישע קינדער.

עט פון טאג צו טאג ווי די פארלאנג פאר די הייליגע ספרים, קונטרסים, און סידיס ווערט מען ז
כסדר נאר גרעסער און שטערקער, פילע פרישע מקורבים ווערן אליינס מפיצים, אזוי אז מען דארף 

נאכיאגן דעם גרויסן פארלאנג, קענען אריינשפרינגען אינעם נייעם פראיעקט כדי צו  דרינגנדשוין 
 קליין געווארן. צו ויבאלד דער גרויסער בנין פון קרן הדפסה אונטערן בית המדרש איז שוין פשוטו

ן מולטי 'ם, און מען באשטייערט שיינע סכומים פארם אנשי שלומינו רופן זיך אן ווארעברוך הש
ין קויפן זיך גרעסערע זכותים, א שטייגער ווי דער שם הבנ בעלי יכולתמיליאן דאלער פראיעקט. 
$ )שוין פארקויפט(, $50,000, דער גרויסער חדר הדפסה פאר 250,000וואס מען קען האבן פאר 

צוויי  -שערים  5) 25,000$שער הבנין פאר  א, אדער 36,000$דער קלענערער חדר הדפסה פאר 
 שוין פארקויפט(.זענען 

ווערט עס ן, און עס דארף אנגעמערקט ווערן, אז פילע זכותים זענען שוין פארקויפט געוואר
אויספארקויפט יעדן טאג מער און מער. כאפט אריין ווילאנג מען קען נאך, ווייל דאס איז אן 

 נישט יעדן טאג.מאכט זיך וואס  פאר די געוואלדיגע זכותים איינמאליגע געלעגענהייט
תים נצחיים, מען זעט ווי אנשי שלומינו שטרענגען זיך אן יותר מכפי היכולת און מען קויפט זיך זכו

און אבני נחושת פאר  1,800$, אבני כסף פאר 5,000$, אבני זהב פאר 10,000$ווי אבני היסוד פאר 
500$. 

אדער אויף  ,103עקסט  718-387-2691צו קויפן א זכות קען מען רופן אין קרן הדפסה אויף 
 .newbuilding@kerenhadfusa.orgאימעיל 

 שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה'!
*** 

 אידןבית התבשיל היכל הקודש העלפט ארויס פילע 
ן קרוין פון "היכל הקודש" איז בלי ספק דער "בית התבשיל" 'איינע פון די שענסטע שטיינער אויפ

מו"ה שלמה  ן איבערגעגעבענעם עסקן לכל דבר שבקדושה'וואס ווערט אנגעפירט דורכ
 יאקאבאוויטש הי"ו.

איינע פון די ספעציעלע גאנציעריגע פראיעקטן פונעם בית התבשיל "מפעל עונג שבת ויום טוב" 
וואס שטעלט צו גאנצע שבת ארדערס פאר פילע כלי קודש, בני תורה און עניים. וואס באשטייט פון 

ת, קעיק, פרוכט, דיפס, פערפל, אלעס וואס מ'דארף לכבוד שבת: גרעיפ דזשוס, פיש, פלייש, חלו
לאקשן, קוגל, נאש, א.א.וו. בהרחבה גדולה, אז די תלמידי חכמים און נויטבאדערפטיגע זאלן האבן 

 פון אלעם גוטן און קענען לערנען בהרחבת הדעת.
אויך שטעלט דער בית התבשיל צו יעדע וואך פילע חלוקות פון פילע געשמאקע מאכלים, חלות, 

 , פאר ווער עס וויל נאר.אנדערע מאכלי שבת קודשקעיק און אלע 
לט מאל א יאר גרעסערע חלוקות לכבוד יום טוב, ווי עס ווערט פארטיי אזוי אויך איז דא עטליכע

פון צענדליגע  יש, מילכיגס און נאך אין די ווערדאסאך מאכלים ווי גרעיפ דזשוס, גרינצייג, פיש, פלי
 .ןטויזנטער דאלאר

ן אייבערשטנ'ס הילף 'זיכער מיט איז דער אדרעס פאר פילע נצרכים, זיי מאכןל דער בית התבשי
 ס'זאל אלץ זיין א שפע פון עסן פאר אידישע קינדער.אז 

מוהרא"ש זי"ע ביי שיעורים פלעגט גאר שטארק רעדן פון די גרויסע מצוה פון אויפשטעלן און 
 שטיצן א בית התבשיל וואס געבט צו עסן פאר הונגעריגע.

ימים טובים איז דער ביי די און  2,500$נטליכע בודזשעט פון דער בית התבשיל האט א וועכ
וואס ווערט צוזאם געשטעלט כסדר פון נדבות פון אנשי שלומינו וואס  $,10,000בודזשעט איבער 

 פאר הונגעריגע אידן. צו עסןגעבן  צוהאבן די ווארעמקייט און געפיל 
 718-306-2448סע מצוה קען מען רופן צו נעמען א חלק אין די גרוי

 גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה!
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 ו"וויטש היסרולא זאב ה"ומ י", במאנסי עןחשו א"כיארצייט  ז"ל משה יצחקבן  ישעי'נו יזקלע"נ  ו"הי פיש יקה יענ"י מו"ע נתנדבבבארא פארק הגליון הפצת 

mailto:newbuilding@kerenhadfusa.org

